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Z życia Archidiecezji

∎ Rozpoczęcie
roku akademickiego 2018/19
oraz obłóczyny
w Gdańskim
Seminarium
Duchownym
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października br. miało
miejsce uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego
2018/19 w Gdańskim Seminarium Duchowym. Po Mszy Św.
sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie przez ks. Arcybiskupa S.L.
Głodzia nastąpiła uroczysta
akademia inauguracyjna.
Formację w GSD rozpoczęło w
tym roku siedmiu nowych alumnów. W gdańskiej uczelni naukę
rozpoczęło zatem łącznie 52 kleryków.
Kilka dni wcześniej, bo 8 października miała miejsce inna doniosła uroczystość, a mianowicie, klerycy III roku przyjęli
stroje duchowne. A oto imiona i
nazwiska alumnów, którzy przyjęli
strój
duchownych:
1. Łukasz Franus z parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumii,
2. Aleksander Grzela z parafii św.
Mikołaja w Gdyni, 3. Karol Heldt
z parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie, 4.
Mateusz Jankowski z parafii św.

Mikołaja w Gdyni, 5. Tomasz Jaworski z parafii św. Antoniego
Padewskiego w Redzie, 6. Cezary
Maksymowicz z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Białej Podlaskiej, 7. Wojciech Michalski z parafii św. Franciszka
Ksawerego w Przywidzu.
Noszenie sutanny i koloratki
to zewnętrzny znak szczególnej
przynależności do Chrystusa.
Klerycy otrzymują ten przywilej
w ramach kolejnego etapu formacji do kapłaństwa. Pamiętajmy w swych modlitwach o seminarzystach Gdańskiego Seminarium Duchownego.
GL ∎

Z życia Kościoła

∎ Skąd właściwie
wziął się Różaniec, czyli słów
kilka o św. Dominiku i wieńcu
z róż (cz. II)

W

poprzednim numerze
rozpoczęliśmy temat historii modlitwy różańcowej.

Dzisiaj kontynuacja.

Św. Dominik oraz stworzony
przez niego zakon dominikański, jako wędrowni kaznodzieje, którzy przemierzali Europę ogromnie przyczynili się do
rozpowszechnienia
modlitwy
różańcowej. Z resztą każdy z dominikanów do dnia dzisiejszego
nosi różaniec przy pasie. Cieka-

wostką jest, że do Polski modlitwę tą przyniósł uczeń św. Dominika - św. Jacek Odrowąż. Było to
ok. 1222 roku.
Następnie Papież Pius V (de
facto również dominikanin) w
1569 r. – specjalnym dokumentem nadał różańcowi formę,
która przetrwała aż do naszych
czasów. Takimi słowami opisywał on tę modlitwę: "Różaniec,
albo Psałterz Błogosławionej
Dziewicy Maryi, jest bardzo pobożnym sposobem modlitwy do
Boga. Jest to sposób łatwy i możliwy do praktykowania przez
każdego. Polega na wysławianiu
Błogosławionej Dziewicy przez
powtarzanie
pozdrowienia
anielskiego „Zdrowaś Maryjo”
sto pięćdziesiąt razy, tyle ile jest
psalmów w psałterzu Dawida,
przeplatając każdą dziesiątkę
modlitwą Pańską i rozważając
przy tym odpowiednie tajemnice
z życia Pana Jezusa." Warto pamiętać, że XVI w. był okresem
próby podboju Eurpoy przez
muzułmanów. Decydująca bitwa
morska miała miejsce 7 października 1571 r. w okolicach
Lepanto (Włochy) i starły się
tam ze sobą flota chrześcijańska
i turecka. W czasie natarcia papież Pius V gorąco zachęcał
wszystkich wiernych do modlitwy różańcowej. Siłom chrześcijańskim udało się zwyciężyć, a
Pius V uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Początkowo święto to obchodzono wyłącznie w kościołach przy których były Bractwa
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Różańcowe.
W XVI w. ustalono ostatecznie
15 tajemnic i podzielono je na 5
radosnych, 5 bolesnych i 5 chwalebnych.
Papież Klemens XI po zwycięstwie odniesionym nad Turkami
pod Belgradem, w 1716 roku,
rozszerzył święto Matki Bożej
Różańcowej na cały Kościół. W
roku 1885 papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez
cały październik i wprowadził do
Litanii Loretańskiej wezwanie
„Królowo Różańca Świętego
módl się za nami”. Papież Jan Paweł II w 2002 r. listem "Rosarium Virginis Mariae" dołączył
do Różańca czwartą część, czyli
tajemnice światła (chrzest Chrystusa, pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa i
wzywanie do nawrócenia, przemienienie na górze Tabor oraz
ustanowienie Eucharystii). Do
odmawiania różańca kilkakrotnie wzywała także Matka Boża w
czasie swych objawień, m.in. w
Lourdes (1858), w La Salette, w
Fatimie (1917), w Beauraing
(1932) i w Banneux (1933), czy
też w polskim Gietrzwałdzie
(1877).
Jan Paweł II, nazywany „Papieżem różańca” tymi słowami
zachęcał wiernych do odmawiania i rozważania Różańca: „Jest
to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa!
Przedziwna w swej prostocie i
głębi zarazem. Powtarzamy w
niej wielokrotnie te słowa, które
Maryja usłyszała z Archanioła i z
ust swej krewnej, Elżbiety. Do
tych słów dołącza cały Kościół.
(...) Oto bowiem na kanwie słów
Pozdrowienia Anielskiego (Ave
Maria) przesuwają się przed
oczyma naszej duszy główne momenty życia Jezusa Chrystusa.
Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i

chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez –
można by powiedzieć – serce
Jego Matki. Równocześnie zaś w
te same dziesiątki różańca serce
nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na
życie człowieka, rodziny, narodu,
Kościoła,
ludzkości.
Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, o
których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta
modlitwa różańcowa pulsuje
niejako życiem ludzkim” . GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Prawdziwa
wolność
I czytanie: Mdr 7, 7-11;
II czytanie: Hbr 4, 12-13;
Ewangelia: Mk 10, 17-30;
Słowa Ewangelii
dy Jezus wybierał się w
drogę, przybiegł pewien
człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest
dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij
swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego
z miłością i rzekł mu: «Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko,
co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».
Lecz on spochmurniał na te
słowa i odszedł zasmucony, miał
bowiem wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów:
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«Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się
Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach
pokładają ufność. Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho
igielne, niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i
mówili między sobą: «Któż więc
może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł:
«U ludzi to niemożliwe, ale nie u
Boga; bo u Boga wszystko jest
możliwe».
Wtedy Piotr zaczął mówić do
Niego: «Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt
nie opuszcza domu, braci, sióstr,
matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i
pól, wśród prześladowań, a życia
wiecznego w czasie przyszłym».
Rozważanie
czasie swojego nauczania
Jezus często podkreślał, że
aby osiągnąć doskonałość, potrzebna jest wolność w sprawach
materialnych. Ale czy chrześcijanin rzeczywiście powinien być
kimś ubogim z wyboru, nędznikiem albo żebrakiem? Syn Boży,
mówiąc o ubogim stylu życia, nie
żąda od nikogo skrajnego ubóstwa, żebraczego stylu życia. Jezus zdawał sobie doskonale
sprawę z tego, że ludzie łatwo
uzależniają się od potrzeby posiadania i gromadzenia bogactwa. Dla pieniędzy są w stanie
popełnić wiele niegodziwości.
Dlatego stawia tak duży nacisk
na wolne, niczym nieskrępowane podejście do dóbr mate-
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rialnych. Bóg dał nam świat, abyśmy go zagospodarowali, uprawiając ziemię i rozwijając się intelektualnie. Musimy jednak uważać, abyśmy nie uzależnili się zbytnio od świata.
O. MARIUSZ KRAWIEC SSP „EWANGELIA 2015” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień

∎ Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod
hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Po
mszach świętych będzie można złożyć ofiarę na
rzecz Fundacji Jana Pawła II, wspierającej
dzieci i młodzież z ubogich rodzin.
2. Trwa się miesiąc różańcowy, nabożeństwa różańcowe w Starzynie o godz. 17.30, w Starzyńskim Dworze o godz. 17.00, w Werblini o godz.
18.00, a w dni, kiedy jest tam msza święta pół
godziny przed jej rozpoczęciem. Zachęcamy tez
do wspólnego odmawiana różańca w naszych
rodzinach.
3. W sobotę o godz. 11.45 wyjazd dla ministrantów i scholii na kręgielnię do Gniewina.
4. U ministrantów do nabycia jest nowy numer
„Gościa Niedzielnego” oraz „Głosu Michała Archanioła” – w tym numerze znajduje się też
konkurs dla dzieci – rozstrzygnięcie za tydzień
na mszach o godz. 8.30 i 12.00. Przy wyjściach
otrzymać można kartki na wypominki, które
będziemy odmawiać w miesiącu listopadzie.
5. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy
za sprzątanie kościoła państwu Zielke i Maszota, a o sprzątanie kościoła w sobotę rano
mieszkańców Sulicic majątku i wioski. Dziękujemy 63 rodzinom za ofiary na rzecz elektryfikacji naszych dzwonów.

∎ Intencje mszalne
Poniedziałek, 15 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Teresy od Jezusa
07:00 W intencji parafian
18:00 + Jadwiga Jeszke (dn. im.)
Wtorek, 16 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
07:00 W intencji parafian
18:00 + Cecylia Muza (4 r. śm.)
Środa, 17 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
07:00 + Romuald Bemke (r. śm.)
17:00 Nowenna Werblinia: Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie
dla rodziny; + Leon i Wanda Dettlaff (dn. ur.);
+ Wanda Dettlaff (r. śm.); + Urszula i Józef

Białk (dn. ur.); + Agnieszka Kownatke
18:00 Nowenna Starzyno: Do Św. Jadwigi o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców
Radoszewa; + Marta i Józef Skrzypkowscy; +
Łucja i Leon Miler; + Maria i Mieczysław
Rompa, brat Andrzej; + Łucja Bullmann (r.
śm.); + Mirosława Robakowska (dn. ur.), Zofia i Brunon Rohde; + Juliusz Ewalt; + Dusze
w czyśćcu cierpiące – od IV Róży Żywego Różańca ze Starzyna; + Jan (dn. ur.), Magdalena,
Jan i Józef Glembin; + Anna i Józef Stromscy,
Anna i Brunon Gierszewscy, siostra Zofia
Czwartek, 18 października 2018 r.
– Święto św. Łukasza, ewangelisty
07:00 + Wanda i Franciszek Stefanowscy.
18:00 + Brygida (8 r. śm.) i Jan Fleming
Piątek, 19 października 2018 r.
07:00 + Matka Aniela Labudda
18:00 + Stefania i Józef Liss, Florian Zielke, Leszek
Karsznia
Sobota, 20 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Jana Kantego
07:00 W intencji parafian
17:00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla rodziny w 25. rocznicę ślubu p. Grażyny i
Mirosława Szornak
18:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia,
Bronisława Syldatk
Niedziela, 21 października 2018 r.
– XXIX Niedziela Zwykła
07:00 + Rodzice Anna i Zygmunt Jankowscy, ojciec
Franciszek Kreft, brat Rafał, ciocia Prakseda,
dziadkowie z obojga stron
08:30 Werblinia: + Maria i Marta Zielke, dusze w
czyśćcu cierpiące
10:00 + Rolf Bender
12:00 + Rodzice Anna i Stefan Lieske
18:00 + Żona Halina Rompa (2 r. śm.)
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz artykuły
do publikacji prosimy kierować na adres mailowy
redakcji: biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest w czwartek
wieczorem. Archiwalne numery biuletynu znajdują
się na stronie internetowej parafii. Pozyskane
ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki
naszej parafii.

Wiek …...................... Miejscowość ……………………………………….

Imię i nazwisko ………………………………………………………………..

Z liter z pól oznaczonych „?”, ułóż hasło: __ __ __ __ __ __ __ __

Dzisiaj zachęcamy najmłodszych do udziału w zabawie. Rozstrzygnięcie za tydzień na mszach świętych o godz. 8.30 i 12.00.

Krzyżówka

Kącik dla dzieci
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